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Már tudjuk, mit dugdosnak odabent az Egészségügyi 
Centrumban! Nyilván, nem szerette volna a polgármester, ha 
kiderül, mi folyik odabent. Megrepedtek a tartófalak, már 
most rozsdás a födém vasalása, csempéket kell leszedni, 
csöveket átrakni! Most mi megmutatjuk Önöknek, amit még 
csak a beavatottak láttak ! Ezért tiltották ki a tervezőt és az 
„újságírót”! 

A katolikus 
közösségi ház 
az rendben van! 

Szétesik az Egészségügyi Centrum!

Titkos benti fényképek
Megrepedtek a tartófalak!

Kampányrendezvények Abonyban

Ha Romhányiné marad a 
polgármester, akkor a 
jegyzőnek mennie kell!!!!!!
Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester egy tévés polgármesteri 
vitában egyértelműsítette, hogy 
polgármestersége esetén a jegyzőnek, 
Dr. Németh Mónikának mennie kell!!!!
A polgármester minden elért eredményt 
magáénak tulajdonít, viszont a hibákért 
a jegyző által vezetett Hivatalt okolja!!!!
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java része mára használ-
hatatlanná vált. Legtöbbjük 
szét is durrant. A cserére meg 
nincsen pénz. Igyál, Abony….

Ez van a csövekben. Ebből 
iszunk, mi abonyiak. Az 
óvodákban beiktatása után 
Balogh Edit szereltetett fel a 
csapokra vízszűrőket, de ezek 

Olvasóinkat kíváncsivá tette, hogy vajon mennyi helypénzt, ha úgy 
tetszik, közterület foglalási díjat kell annak fizetnie, aki 
kampánycélból sátrat, jelen esetben egy jurtát állít fel Abony város 

főterén. Szerkesztőségünkbe kaptam egy ezzel kapcsolatos levelet is, melyben azt is kérdezi kedves 
2olvasónk, hogy vajon hány m -t foglaltak ott le, mennyi időre és kinek fogják a számlát kiállítani a  

egy hivatalban. Megtudtam, hogy senkinek. Miért is?

Dr. Németh Mónika, Abony város jegyzője a MiAbonyunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
jurtaállítást politikai rendezvényként jelentették be, így ezért nem lehet egy fillér helypénzt 

sem kérni. Ha egyéb rendezvényekre vették volna igénybe, akkor persze merőben más lett volna 
a helyzet. Így azonban a jurta ingyenesen állhat a főtéren. Igaz, nem igazán fordul elő az, hogy 
non- stop legyen egy politikai rendezvény, de úgy tűnik, Abony ebben is különbözik más 
településektől.

LŐVE

megoldást ígért. A dolog még 
sokáig várat magára a jelek 
szerint. Jön az arzénmentesítési 
projekt, ezzel drágul a víz 
mintegy 40%-kal, de az egyéb 
szerves anyag tartalom marad. 
Mi is van a csöveinkben? Aki-
nek van a házánál a bemeneti 
részen vízszűrője, az előtt nem 
ismeretlen a kép! Mi is ez? 
Vízszűrő, használat után. Tele 
úgyne-vezett mikrofilmmel. 

A négy évvel ezelőtti állapo-
tokhoz képest nem történt 
változás az ivóvíz minősé-
gében. Abban többször férget 
is találtak, sőt olyan eset is volt, 
hogy az egyik óvodában éppen 
emiatt el kellett rendelni az 
ivóvíz fogyasztás tilalmát a 
gyermekek számára. Romhá-
nyiné Dr. Balogh Edit polgár-
mester négy évvel ezelőtti be-
iktatásakor szinte azonnali 

A jurta ára

Nem sokan tudják a városban, de akár Dr. Németh 
Mónika helyén ma jegyzőként Kelemen Tibor, a 
JOBBIK abonyi elnöke és egyben listavezetője is 
ülhetne. Bő négy évvel ezelőtt ugyanis a JOBBIK 
vezér megpályázta az abonyi jegyzői állást. 
Lapinformációink szerint 2006. májusában nyolc 
jelölt közül választott a testület. Kelemen Tibor 
április 14-én, személyesen, másodikként nyújtotta be 
álláspályázatát, de az nem felelt meg három ok miatt 
sem. Úgy pályázott, hogy nem rendelkezett a kiírás 
szerint kötelező két éves közigazgatási gyakorlattal. 
Nem volt sem igazgatásszervezői, sem állam és 
jogtudományi képesítése, de nem volt neki sem 
közigazgatási, sem jogi szakvizsgája. Így 
gyakorlatilag teljesen esélytelen volt és kizárta 
magát a pályázati folyamat döntési részéből.

Érdekes dolog, hogy talán maga sem gondolta volna 
2006-ban, hogy most mégis minden bizonnyal 
bejuthat a testületbe, hiszen ahhoz az ég egy adta 
világon kívül semmiféle végzettséget nem ír elő a 
törvény.

( Olvasónk írása, kép: LŐVE )

Igyál, Abony!

Kelemen jegyzőnek alkalmatlan volt
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Cáfol az elkövető!
A múlt héten Dr. Magyar 
Gábor KDNP-s polgármester 
jelölt kampánya részeként 
jurtát állított fel Abony város 
központjában a főtéren. 
Szemtanúk elmondása sze-
rint, amikor a jurtát már 
felállították, az egyik roma 
származású fiatalember ciga-
rettával kezében akart bemen-
ni a jurtába. Amikor az egyik 
MSZ / Magyarok Szövetsége / 
tag szólt, hogy ezt mégsem 
kéne, a cigivel bemenni 
szándékozó férfi társa megü-
tötte az egyik MSZ tagot. 
Szemtanúk szerint állon vág-
ta.

Ezzel kapcsolatban cikket 
írtam, majd a KDNP helyi 
szervezetének hivatalos tájé-
koztatója is felkerült a 

 interne-
tes hírportálra.

Ez utóbbit olvasva, szemé-
lyesen felhívott telefonon a 
verekedés egyik résztvevője 
és cáfolta a KDNP hivatalos 
közleményét. A roma fiatal-
ember felháborodott, hogy 
ebben valótlan információk 
vannak az esettel kapcsolat-
ban. Megkért, hogy írjam meg 

www.miabonyunk.hu

nyugodtan a nevében, hogy az 
eset egyáltalán nem úgy 
történt, ahogy az ebben a 
verzióban olvasható.

„ Nehogy mi legyünk már 
megint mindenért hibásak! „- 
mondta a roma származású 
fiatalember. „ Nem igaz, hogy 
távozásra szólította fel társa-
mat a rendező. Valóban cigi-
vel a kezében ment be a 
jurtába a kistermetű barátom, 
de semmiféle felszólítás nem 
hangzott el, nem volt kitéve 
tábla, hogy dohányozni tilos. 
Ellenben az Abonyi Magya-
rok Szövetségének egyik erő-
sen ittas tagja rárontott a 
barátomra és kiráncigálta a 
jurtából. Ennek következ-
tében a kirángatott fiatalem-
ber megsérült a kezén. Még 
mindig magyarázott a felbő-
szült MSZ-es. Én ezt nem 
hagytam szó nélkül, majd 
valóban állon vágtam az 
erősen ittas abonyi MSZ 
tagot, amiért nagyon szégyel-
lem magam. Utólag mindkét 
fél kölcsönösen bocsánatot 
kért egymástól. Azt is mond-
ták a szervezők, hogy igazunk 
volt. Nehogy már ne mehes-
sek oda azért, mert egy kicsit 
sötétebb a bőröm! Ha szóltak 
volna normálisan, biztos, 

hogy nem hőbörögtem volna! 
Nem vagyok én bunkó!”- 
tájékoztatta lapunkat az a 
roma származású fiatalember, 
aki megvédte a jurtában 
dohányzó társát, miután azt 
kilökdöste az egyik abonyi 
MSZ tag a jurtából.

A hivatalos rendőri tájékoz-
tató egybecseng a KDNP 
közleményével.

Íme a KDNP hivatalos verzió-
jának vonatkozó része, melyet 
a jurtabotrányban részt vevő 
roma fiatalember lapunknak 
cáfolt, ebben nem esik szó 
arról, hogy a szervező ittas 
volt-e vagy sem.

„ Rendőri intézkedés történt 
kedden este Abonyban dr. 
Magyar Gábor (KDNP), 
polgármesterjelölt kampány-
rendezvényén, miután közös 
jurta állítást tartottak a város 
főterén. A program befeje-
zését követően az egyik ren-
dező távozásra szólított fel 
egy cigarettázó férfit (a 
jurtában tiltott a dohányzás), 
majd a jurta elhagyására 
késztette. A távozásra felszólí-
tott férfi és társai kifogásolták 
a történteket és hangosan 
elégtételt követeltek. A szó-

váltás során a csoport egyik 
tagja hirtelen megütötte az 
intézkedő szervezőt, aki a 
száján megsérült. Az egyik 
szemtanú ezek után értesítette 
a rendőrséget. A percek alatt 
helyszínre érkező rendőrök 
tanúkihallgatásra vitték a sér-
tettet és az őt megütő fiatal 
férfit az abonyi rendőrőrsre. „

LŐVE

Jurtabotrány: Verekedés tört ki
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rélni, olcsóbban beszerezni 
is lehet. Alku pedig van. 
Abony egészen egyszerűen 
kinőtte piacát. Nem csupán a 
régiségnek számító épületek 
illúziórombolóak, hanem a 
helyhiány miatt földről áruló 
termelők, kereskedők is. A 
mai napig nincs új piac, 
pedig Romhányiné Dr. 
Balogh Edit ígértet tett arra, 
hogy lesz, sőt ezzel kam-
pányolt négy éve.

A képek mintegy négy 
évvel ezelőtt készültek. 
A szégyen az, hogy ma 
is ez van!

Abonyban megállt az idő. 
Képeink bizony harminc- 
negyven évvel ezelőtti álla-
potokat tükröznek. Kedve-
lik pedig a helybéliek ezt a 
helyet. Itt nem csupán egy-
szerűen vásárolni, hanem 
értekezni, információt cse-

RETRO, napjainkban

Szeptemberi tanfolyamkezdések 
a Lendület Tanodánál!

- angol kezdő tanfolyam, kezdés:09.24 péntek délután 16.30
- angol újrakezdő, heti 2x3 óra, délelőttönként
- angol beszédkészség fejlesztés 

7-8. osztályosoknak, péntek 15.00-16.30
- angol i és alapfokú nyelvvizsgára 

alapozó képzés, kezdés: 09.26. 15 óra
- ÚJDONSÁG! Angol gazdasági szaknyelv, középfokú 

nyelvvizsgára felkészítő csoport

Érdeklődni lehet: Katona Brigitta- 06 70 385 06 75
www.lendulettanoda.hu

A hely ahol tanulni 
hatékony és remek!
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Miért is ne?
Honlapok személyre szabott készítése, karbantartása, 

szerkesztése gyorsan és olcsón vállalkozásoknak és 
magánszemélyeknek is! Így is lehet!

Példa:
www.miabonyunk.hu • 

www.miabonyunk.hu/jomabonyunk 
www.ujszilvas.hu • www.hetihirek.hu

Reklámok minden esetre! Interneten: bannerek, 
címlapreklámok, PR cikkek plusz nyomtatott sajtó megjelenési 

lehetőségek.

Fényképezés minden alkalomra! Önért akár szárnyra is kelünk, 
így ha kellünk, akár légi felvételek készítését is vállaljuk!

Kreatív ötletekkel, szaktanácsadással várjuk kedves 
partnereinket!

Egy jó csapat, ahol nem Önnek kell kiötlenie, hogy mit is 
szeretne!

Írjon: szerkesztoseg@miabonyunk.hu
Hívjon: 30/9-670-313 vagy 20/444-4460

Szerkesszük közösen továbbra is a www.miabonyunk.hu 
internetes hírportált és az újságot! Mert Abony 

megérdemli. Híreit, képeit megoszthatja velünk a fenti 
elérhetőségeken.

AboPOL Kft.
Abony vagyonvédelmi szolgáltatója 

RENDKÍVÜLI ŐSZI AKCIÓ!
Ne a véletlenre, ránk bízza otthonát!

Rendelje meg otthona, üzlete elektronikus 
vagyonvédelmi rendszerét és üzembe helyezéskor 
CSAK A TELEPÍTÉSI DÍJ FELÉT KELL KIFIZETNIE!*. 

Ingyenesen megtervezzük, majd kiépítjük, hálózatra kötjük 
és üzemeltetjük elektronikus vagyonvédelmi rendszerét!  

Meglévő rendszerek kapcsolását és távfelügyeletét is ellátjuk!   
Rendezvényt tart, ideiglenes élőerős őrzésre van szüksége?

Bízza a munkát profikra! 
Munkatársaink, ügyfeleink igényeinek megfelelően, több évtizedes 

rendészeti gyakorlattal, szakszerűen végzik a tömegkezelést és látják el 
objektumok felügyeletét. 

Fontosak Önnek a szülei, gyermekei, barátai biztonsága? 
Az AboPOL Kft. értékeli a gondoskodást! 

2010. október 31.-ig megrendelt csoportos bekötés esetén ez évben a 
bázisobjektumon túli minden további végpont távfelügyeletét 5 % 

díjkedvezménnyel biztosítjuk. 
Ne feledje! Nálunk a hűség és a bizalom érték! 

Az éves szolgáltatási díj egyösszegű befizetésével 10 % díjkedvezményt 
biztosítunk, mely valamennyi meghirdetett kedvezménnyel összevonható! 

Az alábbi szolgáltatásai árakkal kínáljuk 24 órás elektronikus felügyeleti 
rendszerünk igénybevételét, azonnal reagáló járőrszolgálattal:

Betörés-, tűz- és behatolásjelzés vétele (szükség szerint pánikriasztás 
lehetőségével) 

• lakások, melléképületek, raktárak felügyelete magánszemélyek részére: 
3000.-Ft+ÁFA/hó        

• Közintézmények, kereskedelmi egységek felügyelete, közületek részére: 
5000.-Ft+ÁFA/hó 

A 24 órás video-megfigyelés szolgáltatási díja: 10.000.-Ft+ÁFA/hó.

RENDŐRÖKNEK, POLGÁRŐRÖKNEK ÉS A CÖT TAGJAINAK MINDEN 
TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSBÓL 20% HAVI DÍJKEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Idős, egyedülálló személyek számára diszpécserközpontunkban továbbra is 
biztosítjuk a 24 órás segélyhívás lehetőségét, mely személy- és/vagy 

vagyonelleni támadás, továbbá kritikus egészségügyi problémák, esetén is 
használható. A „Biztonsági háló” programunkon belül minden abonyi lakos 

számára ingyenesen tesszük lehetővé, hogy központunkon keresztül a 
segélyhívás a megfelelő szervekhez eljusson.   

Hívjon minket (53/562-025), hogy segíthessünk!   

Az optimális szolgáltatás helyszíni egyeztetése céljából munkatársaink az 
53/562-025 és a 06/70/369-2950 telefonszámokon, továbbá elektronikus 

úton (abony@abopol.hu) állnak rendelkezésre.

„Az AboPOL a biztonság és a nyugalom szolgáltatója, ahol az ügyfél nem 
vásárló, hanem partner!” 

*Az akció további részleteiről munkatársainktól lehet érdeklődni! 

Annyit sikerült megtudnom, 
hogy ez megyei feladat, így 
Abony városának nincsen ér-
vényben lévő szerződése egyet-
len kéményseprő vállalattal sem. 
Tehát egy biztos: nem abonyiak 
kotornak. 

Pest Megye szerződésben áll egy 
céggel, mely szerződés Abony-
nak nem igazán kedvező. Ezért 
pár hete a képviselő testület tár-
gyalta azt, hogy esetleg mással 
direktben szerződjenek. Ez nem 
valósult meg, mert kiderült, hogy 
a jelenlegi, a Pest megyei önkor-
mányzat és az abonyi között lévő 
megállapodás legkorábban 2012-
ben bontható fel. Íme olvasónk 
levele:

Kedves Olvasónk fordult hoz-
zánk valós családi gondjával, 
mert egyszerűen nem érti, hogy 
ki a felelős a kémények tisztán 
tartásáért Abonyban. Jön a 
fűtési szezon, ideje lenne bi-
zony a kotrásnak. Olvasónk 
több helyen is próbálkozott már, 
de nem jutott előbbre, nem talált 
hadra fogható kéményseprőt. 
Ugyanakkor a kéményseprő vál-
lalat munkatársai beszedik az é-
ves díjat, tulajdonképpen a nagy 
semmiért. 

Nos, az ügyben megkerestem 
Dr. Németh Mónika jegyzőt, 
aki ígértet tett arra, hogy hamaro-
san közzéteszik, hogy ki fogja 
tisztán tartani kéményeinket. 

A szolgáltatás - amiért minden 
évben fizet - kinek a feladata? 
Felhívtuk az Önkormányzatot, ott a 
Tudakozót ajánlották :-) Vagy az 
Abokomot. Ott a ceglédi! jegyző 
számát adták meg, aki tanácstalan 
volt ez ügyben (amit meg is értek). 
Akkor most kihez is kell fordul-
nunk? Ha már fizetjük ezt a díjat, 
akkor miért nincs Abonyban ké-
ményseprő, aki ezt a szolgáltatást 
elvégezné?
Köszönöm, ha utánajársz, illetve a 
többiek tanácsát, javaslatát is 
várjuk!

B.

Dr. Németh Mónika jegyző ígéreté-
nek megfelelően a  vá-
rosi hivatalos honlapon közzé tetette, 
hogy kihez fordulhatnak, ha gondjuk 
akadna a kémények tisztításával.

www.abony.hu

Szia Vera!
A segítségedet szeretném kérni egy 
érdekes ügyben. Talán másokat is 
érint. Mamikámtól minden évben 
beszedik a kéményadót, de a 
kéményét évek óta nem látta 
kéményseprő, mondván, ők csak a 
díjat szedik, majd küldenek valakit.
A nagy esőzés után beázott sze-
génykém, és a család véletlenül 
vette észre, hogy nagyon kellene 
már kormolni a kéményét. Öreg 
házról van, fával tüzel, és szinte 
elszurkosodott a kémény, már-már 
életveszélyes. Mamikám kiszedi 
lent a kormot, na de fent a 
kéményben már szakembernek 
kellene ezt elvégezni/kiégetni nem? 
Ugyan kihez lehetne fordulni ez 
ügyben?

Nicsak, nem kotor itt senki? - Olvasónk kiakadt
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Abonyban, más boltban nem 
emlékeztek hasonló leírású 
vásárlókra, ezért  feltételez-
hetően célirányosan, a vi-
szonylag kis forgalmú, "egy-
személyes" kisbolthoz ér-
keztek a bűncselekmény 
elkövetése céljából.

A tulajdonos nevében is 
kérjük, hogy aki a bűncselek-
ménnyel, vagy az elköve-
tőkkel kapcsolatban bármi-
lyen további információval 
rendelkezik, haladéktalanul 
jelezze az Abonyi Rendőrőrs 
(53/360-152) felé, vagy az 
AboPOL segélyhívó számán 
(53/562-025).

S, néhány praktikus tanács 
az abonyi kisboltosok szá-
mára:

- Soha ne hagyjon nagyobb 
összegű készpénzt záratlanul 
az eladótérben!

- Lehetőleg telepíttessen az 
üzletbe értéktrezort (pl.:rej-
tett,rögzített fémkazetta), 
"pánik-gombot" és legalább a 
pénztárnál folyó esemé-
nyeket rögzítő kamerát!
- Idegen vevők ne marad-
janak rövid időre sem egye-
dül az üzletben!

- Nagy létszámú gyanús 
csoport vásárlási szándéka 
esetén az önkiszolgáló egy-
ségben tagadja meg a kiszol-
gálást és csak egyesével en-

az, hogy igen csak szeretnek 
mulatni, hiszen a házból 
tőhangerővel éjjel és nappal 
cigányzene szól.

„ Én nem értem ezt az egé-
szet! A kisbaba is halláskáro-
sodást szenvedhet, olyan a 
hangerő!  Nem csak fényes 
nappal, hanem éjszaka is 
tombol a zene. A szomszédok 

Ma délelőtt, fél tíz körül két 
fiatal férfi jelent meg az egyik 
abonyi (Kécskei u.) kisbolt-
ban. Egyikőjük hűtött akciós 
terméket kért, melyet az ela-
dó a hátsó raktárból ki is ho-
zott, majd fizetés után a 
vevők távoztak. A vásárlás 
ideje alatt más vevő nem 
tartózkodott a boltban. Rö-
viddel később észlelte az 
eladó, hogy a pénztárpultból 
ellopták az áruvásárlásra 
szánt több mint 200.000 Ft. 
készpénzt. Természetesen 
azonnal értesítette a rendőr-
séget és a vagyonvédelmi 
szolgáltatót (AboPOL), a-
zonban az elkövetéstől eltelt 
idő miatt a környéken, majd 
Abony teljes területén vég-
zett keresés sem vezetett 
eredményre.

Mit tudunk az 
elkövetőkről? 

30 év körüli, kb. 170 cm. 
magasságú, átlagos testalkatú 
(kb. 90 kg.), rövid-, sötéthajú 
férfiak voltak. Sötét nadrágot 
és világos pólót, illetve inget 
viseltek. Sem bajuszuk, sem 
szakálluk nem volt és az 
eladó semmilyen különös 
ismertetőjelet nem fedezett 
fel rajtuk. Ismeretlen típusú 
és forgalmi rendszámú, sötét 
színű személygépkocsival 
közlekedtek.

Elkeseredett Olvasónk for-
dult végső kétségbeesésében 
a MiAbonyunk szerkesztő-
ségéhez. Elmondta, hogy a „ 
kis vityillóban „, ami a 
Szövetkezet úton van, össze-
sen négy felnőtt és két 
kisgyermek lakik, egyikük 
még csupán három hetes 
kisbaba. Nem az a baj, hogy a 
házat romák lakják, hanem 

intézkedés lefolytatása érde-
kében.

- Rablás esetén - ha van - 
azonnal nyomja meg a pánik-
gombot és próbálja hihető 
módon késleltetni a követelt 
érték átadását.

- Ha már megtörtént a baj, a 
helyszínt ne változtassa meg, 
az üzlethelyiséget azonnal 
ürítse ki és zárja le a rendőr-
ség megérkezéséig!

- Az elkövetésről esetleg 
infor-mációval rendelkező 
vevőket, tanúkat lehetőleg 
tartsa vissza, de legalább 
elérhetőségüket rögzítse! 

Ha van rá módja fizessen elő 
elektronikus távfelügyeletre, 
esetleg online video távfelü-
gyeleti szolgáltatásra, me-
lyekkel a segítség azonnal 
elérhető!
Vigyázzunk értékeinkre, 
figyeljünk egymásra!

 
TYB 

Az interjú után megkerestem 
a Cigány Önkormányzat 
vezetőjét, Raffael Lászlót, 
aki ígéretet tett arra, hogy 
kimegy a családhoz és segít 
abban, hogy a béke helyre-
álljon. Várom hívását, hogy 
mit sikerült tennie az ügyben.

LŐVE

gedélyezze a vásárlást! Ag-
resszív fellépés észlelésekor 
azonnal hívja a rendőrséget, 
vagy vagyonvédelmi szolgál-
tatóját és kérjen segítséget az 
üzletben tartózkodó további 
vásárlóktól!

- Gyanús küllemű, visel-
kedésű személyek megjele-
nése esetén törekedjen azok 
személyleírásának, ruházatá-
nak, különös ismertető-
jeleinek, közlekedési eszkö-
zeinek megfigyelésére.

- A bejárati ajtó mellé ra-
gasszon a falra, vagy az 
ajtótokra egy centit, vagy más 
a magasság pontosítására 
alkalmas mérőeszközt!

- Soha, senkinek, semmilyen 
információt ne adjon ki az 
áruszállítás, estleg a pénz-
szállítás módját, vagy cikli-
kusságát illetően!

- Lopás bűncselekmény, vagy 
szabálysértés észlelése esetén 
azonnal hívja a rendőrséget a 
gyors és eredményes rendőri 

már többször szóltak nekik, 
hogy több a soknál. Éjszaka 
mentek át hozzájuk, hogy 
nem tudnak aludni, de azóta 
is teljes hangerővel szól a 
zene. Úgy tudom, hogy a 
kulipintyó lakói a szomszé-
dokat is előszeretettel láto-
gatják! Már többször tűnt el 
innen- onnan ez meg az… „

Trükkös lopás Abonyban! Kisboltosok figyelem!

Éjjel- nappal cigányzene
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A képeken Tóth László, a JOBBIK abonyi szervezetének kép-
viselő jelöltje látható, többféle szereposztásban. Amíg a Magyar 
Gárdát nem tiltották be, annak tagja volt és előszeretettel hordta az 
egyenruhát is, mely a képek szerint jól is állt neki. Kelemen 
Tiborral, az abonyi JOBBIK elnökével is gárdista egyenruhában 
koszorúzott tavaly október 23-án. A harmadik képen a Civil 
Összefogás Társasága tagjaként vett részt az egyik rendezvényen. 

Az emléknap örök, de a 
szereplők változnak, mint 
ahogyan ez természetes is. 
Az első képen 2004-et ír-
tunk, dr. Gajdossal, a máso-
dikon 2009-et, Dr. Balogh 
Edittel. Egy doki ugyanaz: 
Dr. Egedy. Hogy 2010-ben 
hány doktorunk lesz majd, 
nem tudni. Egy biztos: Önök 
döntenek minderről, mégpe-
dig hamarosan, október 3-án. 
Hogy húsz nap múlva meg-
fényképezhessem Önöknek, 
hogy kik is viszik az emlé-
kezés koszorúit… Érdekes 
lesz! Menjenek el Önök is és 
döntsenek róla!

LŐVE

Tóth László, a gárdista

Október 23. ABONY
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Nem fogadták kegyeikbe az égiek a 
Magyarok Vásárát szervező Abo-
nyi Magyarok Szövetsége tagjait. 
Az idén szeptember végi programot 
elmosta az eső. Délben már össze is 
csomagoltak az árusok. Nem úgy, 
mint a korábbi alkalmakkor, amikor 
a volt konzervgyár területe egész 
napra megtelt színpompás magya-
ros portékákat kínáló emberekkel 
és termékeikkel. Nézzük csak, 
milyen volt a Magyarok Vására 
korábban, tavaly. Szerkesztősé-
günk nevében kívánok a szervezők-
nek felhőtlen, derűs következő 
Vásárt. Nézzük csak, kik is voltak 
ott tavaly.

Magyarok Vására: 
Elmosta az eső
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Strapabíró városvezetők
Négy év, rengeteg történés. Kőkemény, elvileg 
elkerülhető csatározások tömkelege. Kompro-
misszumok hiánya. Kulisszatitkok alkukról, 
melyek titkok is maradnak örökre. A városvezetők 
bírják a gyűrődést. Kénytelenek, ezért politikusok. 
Vagy mégsem? Beszéljenek a képek….
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Vagy mégsem? Csak a 
helységtábla szerint, 
kérem mindenki őrizze 
meg nyugalmát. Mocsok 
a határban, a határtalan 
emberi trehányság mocs-
kai, melyen eddig egyet-
len polgármester sem 
tudott úrrá lenni. Rom-
hányiné úgy érzi, hogy a 
térfigyelő kamerák fel-
szerelése a szelektív szi-
getek környékén tud ezen 
és a romló közbizton-
ságon igazán segíteni. 

De régen is készültek képeink! 2004-ben, amikor még sok 
fa, növény díszítette Abony főterét. Mára modernizálódott 
a terület, sok beton térkő borítja az egykor árnyas részeket. 
Idő kell hozzá, mire megszokjuk, megszeretjük az új 
látványt. Bizonyára előbb- utóbb sikerülni fog. Addig is 
egy csipet nosztalgia hat évvel ezelőttről.

A József Attila Nevelőotthon impozáns műemlék épületével 
együtt mára magánkézbe került, azt a Red- Rex Q Kft. 
vásárolta meg a megyei önkormányzattól, meglehetősen 
előnyös áron, miután az abonyi önkormányzat lemondott 
elővásárlási jogáról a vállalkozó javára. Négy évvel ezelőtt 
még a Pest Megyével való együttműködésnek köszönhetően 
kiállításokat is szervezhettek a kúriában. Itt éppen A 
vendégünk Afrika kiállítás megnyitóján jártunk. Mára a ház 
zárva a lakosság előtt, érdemben felújítási munkálatokat nem 
is végeztek rajta. Kár érte.

Vége van Abonynak…

Dzsungel helyett betonplacc

JANO- RETRO- BENTRŐL



Molnár Károly mérlegképes könyvelő

Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelése
Adóbevallás készítése

Bővebb információkért látogassa meg 
weboldalunkat:

www.klbkontir.hu

Iroda: 2740 Abony, Széchenyi u. 8
Telefon: 53/360-483

30/637-2664, 30/330-6070
Fax: 53/360-483

E-mail: molnark@pr.hu
klb@pr.hu

Tevékenységi köreink: Könyvelés, 
Bérszámfejtés, Adótanácsadás, Ügyvitel-

szervezési tanácsadás

sa egy másik cégnek, melynek 
jóval több tevékenységi köre van, 
és fővállalkozói munkákat végez. 
A tulajdonosok ugyanazok, nem 
tudjuk egyelőre, hogy melyik cég 
lett a győztes a munkára. Azt 
viszont tudjuk, hogy üzleti körök-
ben megbízható, jó cégnek érté-
kelik a POL-VILL-t, mely vállal-
kozás a GEN-ÉP alvállalkozója 
volt a be nem fejezett Egészség-
ügyi Centrumnál.

LŐVE

bejelenti kötbér igényét. A kérdés 
csupán annyi, hogy egy esetleges 
felszámolási eljárás során hol lesz 
a rangsorban az Abonynak járó és 
eddig még egyáltalán nem megi-
gényelt kötbér….
Lapinformációink szerint, bár a 
hivatalos honlapon még mindig 
nem jelent meg, az egészségügyi 
centrumot a közbeszerzési eljárás 
után a POL-VILL Kft. építheti 
tovább. A vállalkozás villanysze-
relésre szakosodott, de tulajdono-

 Bejegyezés kelte: 
2010/09/16 

 Hatályos: 2010/09/02 ...

Szeptember óta nem az eredeti 
tulajdonosok, hanem a Kossuth 
Holding Válságkezelő és Felszá-
moló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24-26 képviseli a céget. 
Erről a tényről Abony polgármes-
tere az aktuális testületi ülésen 
hallgatott. Romhányiné Dr. 
Balogh Edit és Habony István is 
minden áron ragaszkodtak a GEN-
ÉP-hez, de kiderült, hogy rossz 
lóra tettek.
 Szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint jelenleg csak 
kampányépítkezés fo-lyik a 
területen, nem tartható a határ-
idő. Romhányiné Dr. Balogh 
Edit szeretné, ha úgy látszódna, 
hogy kisimult az ügy, ezért nagy 
erőkkel vonulnak fel a területen. 
De a valóságban ez nem így van. 
Felelős lesz valaki azért, mert a 
kettős szerződés miatt ha a 
felszámoló biztos jogosan tart-
hatja a markát újabb tízmilliókért 
és azért is, ha vissza kell fizetni 
büntető kamatokkal együtt az 
eddig lehívott támogatást, mert 
nem lesz kész az épület.

 Vannak olyanok is, akik opti-
mistábban fogják fel a helyzetet és 
azt mondják, hogy ha a GEN-ÉP 
felszámoló biztosa tartja a markát 
a pénzéért, akkor majd a város 

Hatalmas botrány 
várható- Több tíz 

milliónyi is lehet a város 
vesztesége

„ Hát én még ennél kuszább 
idiotizmust nem láttam! Dupla 
szerződés! Biztos, hogy az ügy a 
választásokig el lesz altatva. 
Lappangó balhék vannak. Vél-
hetően még a képviselő testület 
sincs tisztában sok dologgal, 
mert több információt is elhall-
gattak előle.„- mondja az ügyet 
jól ismerő szakember.

Amitől a jóérzésű emberek 
tartottak, bekövetkezett. Az 
Egészségügyi Centrum generál-
kivitelezője, az Abonyban elhíre-
sült GEN-ÉP Zrt. becsődölt. Íme a 
cégbíróság adatai erre vonatko-
zóan, a képviselő testület erről 
sem kapott tájékoztatást:

„A Cg.03-10-100410 cégjegyzék-
számú GEN-ÉP Építési Zártkö-
rűen működő Részvénytársaság 
"felszámolás alatt" (6000 Kecs-
kemét, Halasi út 19/A.) cég 2010. 
szeptember 19. napján hatályos 
adatai a következők: 

2. A cég elnevezése

2/2. GEN-ÉP Építési Zártkörűen 
működő Részvénytársaság 
"felszámolás alatt"

 A változás időpontja: 
2010/09/02 

neki egyáltalán nem tetsző valós 
számok vannak. 
Aztán a testületi ülésen eljátszotta azt, 
hogy nem érti, miért nem osztották ki a 
képviselőknek az anyagot. Romhányiné 
mereven ragaszkodik a nem megfele-
lően alátámasztott számokhoz. Mert ha 
nem ezt tenné, akkor jóval nagyobb 
önerőt kéne a program mellé tennie, 
amit a városi kassza már nem is bírna 
el. Így bebukhat a Főtér 2. 

Lapunk úgy tudja, hogy hamisított 
valaki egy tervezői árajánlatot, mely 
miatt a cégvezető ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tett a rendőrségen. 
Ez a tény a televíziós közvetítésben is 
elhangzott.
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Vélhetően nehéz napokat él át Abony 
polgármestere és nem első sorban a 
választások miatt. Nagy baj van az 
egészségügyi centrummal, de mindez 
nem elég, a Főtér 2. program is több 
sebből vérzik. A mai napig nincs elfo-
gadott költségvetése. Ráadásul kide-
rült, hogy a polgármester által 
lobogtatott árajánlat és a pályázat is 
téves számadatokon alapul. Így nem 
csoda, hogy Dr. Balogh Editnek van 
takargatni valója az ügy miatt és az 
előző testületi ülésen nemes egysze-
rűséggel megpuccsolta a napirend 
tárgyalását. Lapinformációink szerint 
egyszerűen megtiltotta, hogy szétosz-
szák azt az előterjesztést, melyben a 

Hamisítási botrányba keveredett 

a polgármester?

Becsődölt a GEN-ÉP

Miután megépült az új összekötő út 
Abony és Kőröstetétlen között, megnyílt 
a lehetőség arra, hogy ingyenes busz-
járattal mehessenek az abonyi iskolások 
és óvodások is Kőröstetétlenre. Már 
kilenc abonyi diákja van a Kőröstetétleni 
Árpád fejedelem Általános Iskolának, 
mely a Ceglédi Református Általános 
Iskola tagintézményeként működik. 
Arany Zsolt, a jó nevű általános iskola 
igazgatója lapunk kérdésére elmondta, 
hogy mind a kilenc diák a Gyulai Gaál 
Miklós Általános Iskolából jött át 
Kőröstetétlenre, a Somogyi Imre Álta-
lános Iskolából eddig nem fogadtak 
diákokat.

MiAhír

Az abonyi gyerekek 
Kőröstetétlenre járnak
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testület, igen szigorú sza-
bályzat mellett. Csakis pályá-
zatokhoz használtak fel pénzt. 
A banki műveletek végre-
hajtásával, ami gyors és azon-
nal döntést kívánt, Rom-
hányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert bízta meg a 
testület. 

Balogh Edit nem ex has 
döntött, hanem minden 
esetben az Erste Bank 
javaslattétele után. Ez a 
pénz kedvezőbb befek-
tetését szolgálta.

LŐVE

hogy hogy állunk. A 
Kibocsátott köt-
vény értéke 2,2 mil-
liárd forint. Jelen-
leg 2 milliárd 195 
millió forintunk 
van különböző be-
fektetési formák-
ban, például svájci 
frank, államköt-
vény. A városnak 
egy 160 milliós hi-
telállományát is 
kiváltottuk. Pályá-
zatok önerejéül 
használtuk fel a 
pénzt. 165 millió 
forint volt a kamat, 
110,5 millió a ka-
matkivét, 251 mil-
liót használtunk 
pályázatos önerőnek.

Dr. Egedy Zsolt felszó-
lalásába beleszólt Csányi 
Tibor, búcsúzó MSZP-s kép-
viselő és mondta, hogy még a 
folyamatban lévő pályá-
zatokból jár a városnak 145 
millió forint. Ezzel maxi-
málisan egyet értett Dr. 
Egedy, aki épp ezt akarta 
mondani. Úgyhogy összes-
ségében most csupán 40, azaz 
negyven millió forint hiány-
zik a 2,2 milliárdból. Minden 
felhasználásról közösen, a 
legtöbb esetben egyhangúan 
döntött a jelenlegi képviselő 

értett! Mit is mondott Dr 
Egedy? Íme:

 „ A múlt héten az Abony 
Választ 2010. kiadványban 
Király B. Izabella egy írást tett 
közzé, mely személyemnek 
van címezve. Arról ír, hogy 
2,9 milliárd forint értékben 
bocsátott ki Abony kötvényt, 
ami nem valós adat, hanem 
rémhír, mert nincs 2,9 
milliárd, csak 2,2 milliárd 
van. Valójában hidegen hagy, 
hogy valótlan adatokkal tá-
mad, de ez az írás annál jóval 
több. Ez a kijelentés az egész 
képviselő testületet támadja. 
Kemény viták után, egyhangú 
szavazattal fogadtuk el ezt az 
összeget. Utána megalkottunk 
egy igazán szigorú kötvény-
szabályzatot is!

Kértem a pénzügyi irodától 
egy kimutatást arra nézve, 

 „Végképp kiderült, hogy 
Király B. Izabella félin-
fomációk és hamis számok 
alapján mondott kritikát az 
abonyi kötvénykibocsátás-
ról. „

A mai képviselő testületi 
ülésen Dr. Egedy Zsolt alpol-
gármester felszólalt napirend 
előtt és rendbe tette a kötvény-
kérdést, mely témában a 
lakosság valóban nem kapott 
egzakt tájékoztatást. Amikor 
nekifogott mondandójának, 
Habony István MSZP-s kép-
viselő, halkan, de hallhatóan 
megjegyezte: „ Nem kampá-
nyolunk ! „ Aztán mindenki 
csöndben maradt és végig 
bólogatva, elégedetten hall-
gatták a FIDESZ-es alpolgár-
mestert, aki tényekre alapozva 
mutatta be a kötvénykibo-
csátás rejtelmeit. Végre egy 
téma, amiben mindenki egyet 

A Somogyi Imre Általános 
Iskolában még 2007-ben 
állapítottak meg illegális gáz-
használatot, úgy, hogy a szol-
gáltató véleménye szerint sza-
bálytalan gázvételezés történt, 
mert rongálást tapasztaltak a 
mérőórán. Ugyanakkor ez 
képtelenség volt, mert az isko-
la fogyasztása nem hogy csök-
kent volna, hanem nőtt az elő-
ző év azonos időszakához ké-
pest. A kötbér és a kártérítés 
összege hajmeresztő volt, 2,9 
milliót akartak bevasalni az 

iskolán. Miután elkezdődött a 
levelezés, és kiderült, hogy a 
szolgáltatónak nincs igaza, 
mert szándékos rongálásról 
nem volt szó, jelentősen 
csökkentették az iskola 
fizetni valóját. Hat hónap alatt 
240.000 forintot kellett egyen-
lő részletekben befizetniük. 
Hasonló eset történt a Ping-
vines óvodában is, ahol szintén 
nem volt illegális a gázvé-
telezés és jelentősen csökken-
tették a fizetni valót.

Sőt, mi több, az INNOVEN 
Kft. tulajdonosa, Fekete Tibor 
lapunknak elmondta, hogy 
őket is nagyon meg akarta 
bírságolni a szolgáltató, mi-
vel egy használaton kívüli 
vezetéket kinyitottak, amikor 
a szakácsok próbálták egy 
gázszünet után visszaállítani 
a szolgáltatást. Azt, hogy az 
elkerülő vezeték is működő-
képes, a tulajdonos nem is 
tudta, azt saját kérésére kiik-
tatták az eset után. Először 

iszonyú bírságot akartak ki-
róni, melynek összege 9,3 
millió forint lett volna, de a 
gázszolgáltató, miután elis-
merte, hogy nem szándékos 
esetről volt szó, ugyanúgy, 
mint az oktatási intézmények 
esetében jelentősen csök-
kentette a bírság összegét. Az 
INNOVENNEK összesen kö-
zel négyszázhetvenezer fo-
rintot kellett kifizetnie.

LŐVE

Rendbe tették a kötvényt

Illegális gázhasználat! Vagy mégsem?
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Nekik köszönjük meg inkább: 
- Dudinszky Mónika, Kollár Péter, 
Majoros József és Molnár Sándor -

Csúnyábban is fogalmazhatnék, de nem teszem, a 
mondásban a csalán szó is szerepel…. Romhányiné, 
Dr. Balogh Edit, településünk polgármestere 
képregényes kampánykiadványában azzal dicsek-
szik, hogy új játszótérrel gazdagodott a város, színre 
lépését követően. Igen, ez így igaz. Viszont neki, 
vajmi kevés köze van hozzá, annál is inkább azoknak a 
külsős bizottsági tagoknak, akik lemondtak 
tiszteletdíjukról és ebből megépülhetett Abony mindez 
idáig egyetlen épkézláb, a nagyközönség által is 
használható játszótere. Azóta semmi. Ki is segített 
abban, hogy Abony mindeddig egyetlen közhasználatú 
játszótere végre megépülhessen? Íme a közel négy éves 
írás részei minderről:

Jótékony bizottsági tagok

Több külsős bizottsági tag is nemes gesztust gyakorolt, 
amikor lemondott bruttó tiszteletdíjáról. Ők 
párthovatartozástól függetlenül döntöttek a köz javára. 
Lőrinczy László, az Abonyi Birkózó Clubnak adta 
négyévi illetményét, a többiek - Dudinszky Mónika, 
Kollár Péter, Majoros József és Molnár Sándor - 
pedig játszótér építéséhez kívánnak hozzájárulni. 
Négyük négyévi tiszteletdíja tetemes, meghaladja a 6 
millió forintot. Így a város égető problémájára 
találhatnak gyógyírt, mert bármilyen elképesztőnek is 
tűnik, 

MiaHír, LŐVE korábbi cikke nyomán

Abony központi részén, a 
Somogyi iskolával szemben új 
üzletet nyitott- a régi megtartása 
mellett- Molnár Gábor és 
felesége, Kriszti, aki lapunknak 
elmondta, hogy egyre nagyobb 
az igény az általuk forgalmazott 
márkás használt ruhákra, 
cipőkre, táskákra és egyéb kie-
gészítő termékekre. Napjaink-
ra jellemző, hogy már nem 
csupán az jár „ turkálóba „ 
vásárolni, aki nem teheti meg, 
hogy máshol keressen magá-
nak ruhaneműt, hanem egyre 
szélesebb körben jönnek a 
vásárlók. Köztük rengeteg 
fiatal is van, akik sokszor 
csoportosan keresik fel az 
üzletet. Boldogan válogatnak 
a márkás, gyakran még soha 
nem hordott, eredeti bolti 
címkével ellátott ruhaneműk 
között. A vásárlás és találás 
öröme egyben azt is jelenti 
számukra, hogy teljesen egyedi 
„ cuccot „ lelnek maguknak, 
amiben nem fog szembejönni 
velük senki sem az utcán. 
Kriszti mosolyogva mutatja 
nekem az árukat és örömmel 
válogat ki néhány ruhadarabot a 
fotózás kedvéért, melyben 
közismert világmárkákra is 
bukkanunk. Látszik, hogy 
szereti azt, amit csinál, sőt 
évtizedes gyakorlata is van 
benne….

Van itt mindenféle, első sorban 
angol és svájci termékek. 
Néhány márka a sok közül: 
Zara, S. Oliver, Tally Weil, 
MEXX, Mango, L.O.G.G., 
Esprit, Clock House, Yessica, 

Amisu, Benetton, H&M, 
VANS. Ezek mind- mind 
közkedveltek a fiatalok köré-
ben, és ha újonnan szeretnék 
ezeket megvásárolni, akkor 
bizony tízszeres, húszszoros 
árat kellene mindezért fizet-
niük. Minden pénteken kapnak 
friss árut, széles választékban 
árusítanak öveket, kendőket, 
táskákat, cipőket és mindenféle 
ruhát, a legkisebbtől a legidő-
sebb korosztályig. A ducik is 
megtalálják itt számításukat, 
hiszen nekik való termékek is 
bőven akadnak a vállfákon. 
Hétfőtől péntekig 8-12-ig és 14-
17 óráig tartanak nyitva, szom-
baton pedig 8-12 óráig.

Persze, ahogyan a tulajdonossal 
beszélgetek, szóba kerül a mai 
gazdasági helyzet is és megtu-
dom, hogy ma bizony senkinek 
sem egyszerű, sőt nekik sem. 
Egyre szélesebb az a réteg, aki 
hozzájuk jön, megtanultunk 
spórolni. Viszont a turkálás 
divat is a ruhavadászok köré-
ben, hiszen egy-egy olcsón 
megvásárolt, de minőségi ter-
mék hosszú évekre alapdarabja 
lehet bárki ruhatárának és ráa-
dásul senki sem fogja megmon-
dani azt, hogy nem rajta volt 
először a divatos „ ruci „.

 ( X ) LŐVE

Ha szeretné Ön is bemutatni 
Olvasóinknak üzletét, vállal-
kozását, akár képes beszámo-
lóval is, forduljon hozzám biza-
lommal: 30/9-670-313 vagy 
szerkesztoseg@miabonyunk.hu

Élmény a ruhavadászoknak

Minőségi márkás használt ruhák, 
divatkellékek abonyi vállalkozótól

A város első asszonya 
más tollával ékeskedik

SMARAGD TUJÁK AKCIÓS ÁRON
80 cm-es 1590FT
100 cm-es  1990FT
120 cm-es 2800FT
150 cm-es 4290FT
170 cm-es 5690FT

JÓ MINŐSÉGŰ FÖLDLABDÁVAL, HOGY BIZTOSAN 
MEGEREDJEN!

ALBERTIRSA, PESTI ÚT 124.
A Profi közelében

06-20-340 6385 www.lisianthus.hu

Nyitva: hétfő-péntek:8-17-ig;
 szombat:8-15-ig; vasárnap:8-13-ig

LISIANTHUS KERTÉSZETI ÁRUDA

A hirdetés felmutatója 
5% további 

kedvezményben részesül!
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Íme az abonyi förtelem és képek 
arról, hogy mennyire hanyagolja 
el a város a közterületeit. " 
Elhiszem, hogy ez a Mérges, de 
képzeljék el, itt is élnek emberek és 
mi nem vagyunk olyanok! "- 
mondta a lakó szomorúan. Kovács 
László, a FIDESZ polgármester 
jelöltje az előző testületi ülésen 
szóvá tette, hogy vérlázító, hogy 
bűzlő haltetemekkel kell a lakók-
nak nap, mint nap szembesülniük. 
Kérte, hogy haladéktalanul tegye-
nek valamit. 

A lakók elmondták, hogy fertel-
mesen néznek ki a közterületek. 
Olyan eset is előfordult, amikor 
szóltak, hogy egy nagy dögöt 
találtak. A helyett, hogy elvitték 
volna, beszórták azt klórmésszel, 
majd otthagyták. Két ház van nagy 
bajban az utcában, mert mint az ott 
lakók elmondták, ők egyszerűen 
nem szerepelnek a térképen. " Nem 
értjük, hogy akkor hogy kaphattunk 
építési engedélyt! " Ezért az út is 
véget ér, még a házuk előtt.

LŐVE

Progresszív szemüveglencse 9.000 Ft-tól

Kontaktlencse
Szemvizsgálat + betanítás + 
egy pár kontaktlencse + ápolószer 2.000 Ft

Komplett szemüveg 6.990 Ft

Komplett szemüveg vékonyított lencsével 9.990 Ft.

DIÁKONAK! Diákigazolvány felmutatásával               10% kedvezmény

Bízza ránk szemügyeit!

Trutyi Abonyban
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Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester éppen szlovéniai 
úti élményeiről tartott beszámolót a Könyvtárban, ahol 
lelkes – főként hölgyekből álló- hallgatóság várta és figyelte 
az előadót. Jelen volt Éva néni, Dr. Magyar Gábor KDNP-s 
polgármester jelölt édesanyja is, aki áhítattal és lelkesen 
hallgatta a beszámolót. Vajon jövőre is elmenne Éva néni egy 
hasonló rendezvényre?

Izgi képek: Éva néni akkor még 
örömmel hallgatta

A múlt heti képviselő testületi ülésen Romhányiné Dr. 
Balogh Edit, Abony polgármesterének felszólítására 
Gáspár Csaba az ABOKOM Kft. ügyvezető igazgatója 
beszámolt arról, hogy mi történt a cég átvétele után. „ Nem 
titok, mindenkinek betekintése van az anyagba. Hatalmas 
az ABOKOM Apeh tartozása, most folyik ez ügyben a 
tárgyalás, levelezés, egyeztetés. Nem egyszerű a 
helyzetünk.

„Összesen 50 millió forintnyi az APEH felé a 
tartozásunk, 72 millió a lakossági kintlévőség és 35 
millió a szállítói tartozás. Azt gondolom, hogy mindent 
elmond ez a három szám. „
Gáspár Csaba, az ABOKOM pár hete megválasztott 
igazgatója nem ragozta tovább a kérdést és tőle sem 
kérdeztek semmit a jelen lévő képviselő testületi tagok. 

LŐVE

Csődközelben az ABOKOM
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Szemfüles Olvasónk küldte nekünk annak a négy 
évvel ezelőtt úszásoktatásnak a képeit, melyen 
jelenlegi polgármesterünk férje éppen úszá-
soktatást tart a strandon, aki akkor is és most 
is az abonyi strand vezetője. A dolog pikan-
tériája és szépséghibája is egyben az, hogy akkor 
még elvileg nem is lett volna szabad használni az 
új medencéket. Mint ahogyan képeink is 
bizonyítják, ez a polgármesterünk férjét cseppet 
sem zavarja, ő bizony nagyon élvezi az abonyi 
pancsit. Meg is értem. A medencék, szépek, 
korszerűek és ő ott volt az elsők között. Ugyan, ki 
is mert volna neki szólni?

A múlt itt van megint. Négy évvel ezelőtt 
pontosan a mostanihoz hasonló katasztró-
fahelyzet állt elő a belvíz kapcsán, mint most. 
Amint képeinken is látható, az épülő medencék 
építése a strandfürdő területén szintén enyhén 
szólva is akadozott. Az akkori beruházó úgy egy 
évet késett vele, de a kivitelezés során hibák is 
becsúsztak. Ma, már csak kevesen emlékeznek 
erre. A kötbér fejében építette át a kismedencét 
térítésmentesen a kivitelező. Különben az 
maradt volna a régi. Abony lakossága azóta is 
boldogan használja a létesítményt. Bárcsak az 
egészségügyi centrummal is megtörténne a 
csoda!

Visszaköszön a történelem: Belvíz, 
elfuserált beruházás és választások

Egészségügyi Centrum: 
KAMPÁNYMUNKA 

KEZDŐDIK

Hihetetlen, de Abonyban a Közösségi 
Ház a Római Katolikus Plébánia 
udvarán gőzerővel épül. Mint a képen 
is jól látható, pillanatok alatt a 
semmiből nőttek ki a falak. Már lassan 
az egészségügyi centrum szintjén lesz 
az építési fokozat. Mikor bementem az 
udvarra, mosolyogva fogadtak az 
építkezés vezetői. Ide szabad volt 
belépnem, semmit sem titkoltak. „ 
Jöjjön csak bátran, fényképezzen 
nyugodtan, nekünk nincs semmi 
titkolni valónk! „- mondták a 
számomra vadidegen emberek… 
Pedig ez nem is állami építkezés.

Nem úgy, mint az Egészségügyi 
Centrumnál. Mint lapunk arról már 
beszámolt, az épület tervezőjét, 
Horváth Zoltánt onnan kitiltották. 
Igaz, azt szemrebbenés nélkül 
cáfolta Abony polgármestere, Dr. 
Balogh Edit a testületi ülésen, annak 
ellenére, hogy az egyik érintett 
alvállalkozó azt mondta, hogy a 
műszaki ellenőr utasítására „ sem a 
tervező, sem az újságíró „ nem lép-
het be oda és nem is fényképezhet. 
Nos, az újságíró én volnék… Most 
már értem, hogy miért zavartak el a 
közterületről az őrök. Pedig én ki 
sem szálltam az autómból, az utcáról 
fotóztam párat. Igen ez Abony, 2010 
szeptembere.

LŐVE

A közösségi ház az rendben van!

Mint ahogyan a MiAbonyunk újság internetes 
verziójában, a www.miabonyunk.hu-n már – 
tulajdoni lappal együtt- közzétettük, Dr. Magyar 
Gábor bejelentett lakcíme a Köztársaság út 1-es 
szám alatt van. Íme, a ház, melyet megfény-
képeztünk Önöknek. Ez nem Magyar Gábor 
tulajdona, hanem az egyik abonyi nagyvállal-
kozóé, saját elmondása szerint tőle bérli a KDNP 
polgármester jelöltje az ingatlant. Magyar Gábor, 
ha polgármester lesz, Abonyba költözik és tervei 
szerint a régi szülői házat újítja fel. Hogy miért 
kellett az, hogy Magyar Gábor ide bejelentkezzen? 
Mert a választási törvény szerint szükség van egy 
bejelentett abonyi lakcímre.

LŐVE

Íme, Dr. Magyar Gábor háza

Van, akinek picit többet szabad…

2007. május 16. 11 óra 49 perc
a Strand műszaki 

átadás-átvétele még 
nem történt meg


